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Věc: vrácení dokumentace k doplnění podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon).
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad
vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 zákona,
Vám s odkazem na znění § 8 odst. 5 zákona vrací k doplnění dokumentaci k záměru
„Obchodní centrum Březenecká Chomutov“.
Důvodem vrácení dokumentace k doplnění je obdržené vyjádření k dokumentaci včetně
doporučení zpracovatele posudku. Jde o vyjádření Ing. Theodora Sojky a zpracovatele
posudku Ing. Petra Hosnedla.
Vyjádření poukazuje na absenci některých podstatných závěrů nebo nedostatečně
komplexní hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které vede k tomu, že
předloženou dokumentaci nelze uznat za objektivní podklad pro vyhodnocení procesu
posuzování. Uváděny jsou zejména tyto nedostatky:
•

•
•

Zpracování „Dopravní studie“ autorizovaným dopravním specialistou:
-

vyjádření dopravního příspěvku obchodního zařízení s uvedením jeho odvození
(podle kapacity Obchodního centra a jeho provozních charakteristik).

-

rozpad intenzit vyvolané dopravy do sítě veřejných komunikací na nejbližších
profilech v ul. Březenecká a Pod Strážištěm s vyjádřením intenzit okolní dopravy pro
období zprovoznění záměru a ve výhledu s vyjádřením úhrnů hodinových intenzit
s rozlišením (OA, LNA, TNA).

-

podkladem pro zpracování dopravní studie by měl být dopravní model firmy Cityplan,
který obsahuje detailní informace o dopravních intenzitách na všech městských
komunikacích se zohledněním plánovaných změn sítě (model je k dispozici na
Magistrátu města Chomutov, odbor rozvoje, majetku a investic města).
Aktualizace akustické a rozptylové studie podle dopravní studie a nově získaných
dopravních informací
Upřesnění provozní doby obchodního zařízení
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Za doplnění dokumentace bude považována samostatná zpráva, která bude reagovat na
výše uvedené nedostatky, vyplývající z obdržených vyjádření k dokumentaci a k posudku,
jejichž kopie Vám současně zasíláme v příloze. Doplnění dokumentace bude zasláno
v souladu s § 8 odst. 6 zákona k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům a zveřejněno podle § 16 až současně s posudkem. Ke zveřejnění
budeme požadovat 8 výtisků „Doplňku dokumentace“ v textové formě a 1 x v elektronické
podobě.

Ing.Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení OPR
Přílohy:
Vyjádření Ing. Theodora Sojky
Vyjádření České inspekce životního prostředí
Vyjádření Krajské hygienické stanice
Vyjádření Magistrátu města Chomutova
Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje
Doporučení zpracovatele posudku k doplnění dokumentace EIA
Na vědomí:
Mgr.Luboš Motl, zpracovatel dokumentace
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